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El Govern aprova el Projecte de llei de voluntats 
digitals, que regula el llegat dels difunts a la xarxa 

 

 La iniciativa estableix que els pares tenen el dret i l’obligació 
de protegir els menors d’un ús inapropiat d’Internet 
 

 Justícia crearà un registre telemàtic per a la designació dels 
hereus digitals 

 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de voluntats digitals, una norma per 
regular la vida digital de les persones mortes. Es tracta d’un nou marc legal 
que reconeix el valor patrimonial de la petjada digital. És per això que estimula 
la designació d’un hereu digital, que quedi explícitament manifest al testament. 
Aquest hereu serà l’encarregat d’administrar tots els comptes i continguts del 
difunt a la xarxa, d’acord amb la seva voluntat. L’objectiu és que els hereus 
quedin inequívocament apoderats davant dels prestadors de serveis digitals, 
que els hauran de facilitar tant l’accés a tots els comptes com la retirada i la 
recuperació dels arxius dels difunts. 
 
Entre els actius d’una herència digital, el Projecte de llei hi distingeix les 
comunicacions electròniques, els comptes de xarxes socials, 
l’emmagatzematge d’arxius al núvol; o els béns, serveis i dominis adquirits per 
la persona traspassada. L’hereu digital també es farà càrrec de la titularitat 
dels comptes i dels continguts a Internet si el seu titular és declarat incapaç. 
 
Protegir els menors dels riscos de les xarxes socials 
 
La presència dels menors a les xarxes socials també ha superat l’actual marc 
normatiu. Un mal ús d’Internet suposa riscos evidents i pot comportar greus 
perjudicis. En canvi, els pares es poden trobar indefensos, mancats 
d’instruments ràpids i efectius per protegir els seus fills. En aquest sentit, el 
Projecte de llei reconeix que els pares tenen el dret i l’obligació d’actuar per 
evitar aquest ús inapropiat i per prevenir-ne els danys que pot provocar. Per 
tant, en casos de falta d’entesa amb els fills, la Llei facultarà els pares per 
adreçar-se a la justícia i facilitarà tot el procés perquè els prestadors de 
serveis digitals retirin imatges, comentaris i, fins tot, l’accés als comptes.     
 
Creació del Registre de voluntats digitals 
 
El Govern també ha previst la creació d’un registre de voluntats digitals, 
adreçat sobretot a les persones joves, que no han fet testament perquè no 
tenen patrimoni. El registre, que dependrà del Departament de Justícia, 
permetrà la designació telemàtica de l’hereu digital des de qualsevol 
ordinador, si es disposa de signatura electrònica. Davant dels prestadors de 
serveis, la inscripció al Registre de voluntats digitals tindrà el mateix valor que 
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el testament. En cas que el testament i el registre incloguin voluntats diferents, 
sempre prevaldrà el testament.  
 
Un projecte de llei pioner a l’Estat 
 
El Projecte de llei de voluntats digitals adapta les normes sobre successions 
del dret civil català a l’expansió de les noves tecnologies i a l’aparició de noves 
formes de patrimoni que, fins ara, no estaven previstes. La norma és pionera a 
tot l’Estat.  
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El Govern aprova la creació del Pla STEMcat per 
fomentar les vocacions tecnològiques al sistema 
educatiu català  

  

 Un grup de treball interdepartamental elaborarà el programa 
d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en 
enginyeria i matemàtiques, per promoure un augment en l’interès 
per aquests estudis 
 

 El Govern vol actuar sobre el desequilibri entre la demanda laboral 
en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques i el nombre de persones amb aquestes titulacions  

 

 La situació s’agreuja en el cas de les dones,  ja que tot i que 
accedeixen amb major proporció que els homes als estudis 
superiors, ho fan en menor percentatge per estudis en aquestes 
àrees 
 

 El Pla STEMcat haurà d’estar elaborat amb l’objectiu que es pugui 
desplegar a les aules a partir del curs vinent 

 

El Govern ha aprovat avui la creació del grup de treball interdepartamental 
que ha d’elaborar el Pla STEMcat d’impuls de les vocacions científiques, 
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en 
l’interès per aquests estudis. L’acord estableix que el grup de treball  STEMcat 
ha d’elaborar el pla amb l’objectiu que aquest es pugui desplegar a les aules a 
partir del curs 2017-2018. 
  
Aquest acord s’emmarca dins l’estratègia SmartCAT del Govern català, que 
s’ha reimpulsat recentment amb la inclusió de quatre nous àmbits d’actuació 
prioritaris entre els quals destaca la posada en marxa d’un programa per 
promoure les vocacions tecnològiques entre els joves, especialment entre les 
noies. 
  
Segons estableix l’acord aprovat, el grup de treball STEMcat haurà d’elaborar 
un pla d’impuls d’aquestes vocacions tot potenciant la formació del professorat 
en aquests àmbits; fomentant les competències científiques, tecnològiques i 
matemàtiques entre els estudiants de l’educació obligatòria i desenvolupant 
procediments per fer-ne l’avaluació; encoratjant la participació de les 
empreses del sector a l’escola, i promovent la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent especial èmfasi en les 
activitats adreçades a la comunitat educativa. 
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Aquest grup de treball estarà adscrit al Departament d’Ensenyament i estarà 
format per representants de la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Presidència; la 
Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament; les 
secretaries d’Universitats i Recerca i d'Empresa i Competitivitat del 
Departament d’Empresa i Coneixement, i de cadascuna de les universitats 
catalanes. 
  
Un pla per garantir oportunitats 
  
Estudis realitzats per diferents organismes internacionals apunten que hi ha 
un desequilibri entre la demanda laboral de persones qualificades en els 
camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (el que 
correspon a les sigles en anglès de Sciencie, Technology, Engineering and 
Maths, STEM), i les persones amb titulacions en aquests àmbits. Aquesta 
situació és encara més greu si s’observa des d’una perspectiva de gènere, ja 
que les dones, tot i que accedeixen amb major proporció que els homes als 
estudis superiors, ho fan en menor percentatge per estudis en aquestes àrees. 
Aquest desequilibri està provocant que, ja a hores d’ara, hi hagi llocs de treball 
que no es poden cobrir, i que, si es manté la tendència, es perdi l’oportunitat 
tant de generar com de cobrir els nous llocs de treball en l’àmbit TIC que, 
segons totes les previsions, es crearan a Europa en els propers anys. 
  
La creació del Pla STEMcat, juntament amb altres programes ja en marxa 
actualment com mSchools, bitbot.cat, donaTIC.cat, Ciència i Aula, Impulsem 
la robòtica, Formació permanent del professorat en CTM (Ciència, Tecnologia 
i Matemàtiques, etc.), dona compliment a objectius específics de les polítiques 
educatives incloses al Pla de Govern i a diferents articles de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya sobre l’obligació dels poders públics de promoure 
polítiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i el seu accés al món 
laboral, que garanteixin el principi d’igualtat d’oportunitats  entre dones i 
homes i que facilitin l’accés a les TIC en condicions d’igualtat en tots els 
àmbits de la vida social i laboral de la ciutadania. Així mateix, el pla s’inscriu 
en els principis rectors de la Llei d’educació, entre els quals figura la 
capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral  i la competència per a la utilització autònoma i 
creativa dels sistemes digitals. 
  
A més, el Pla STEMcat dona resposta a la resolució de 5 d’octubre de 2016 
del Parlament de Catalunya, en què s’insta el Govern de la Generalitat a 
realitzar les accions necessàries per garantir que tots els estudiants 
assoleixin, durant l’educació primària, les competències bàsiques necessàries 
per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la 
societat digital, atenent la competència digital que han de desenvolupar els 
alumnes en aquesta etapa. En aquest sentit, la resolució proposa que la 
programació i la robòtica educativa siguin presents a l’escola des dels primers 
cursos de l’educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a 
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disciplines STEM, i insta el Govern a desplegar iniciatives específiques per 
enriquir i promoure l’oferta d’activitats extraescolars on es fomenti i 
desenvolupi la competència digital avançada, com poden ser la programació i 
la robòtica i les tecnologies digitals creatives a Catalunya. Amb el Pla 
STEMcat es fa un pas més amb l’objectiu d’incorporar aquestes actuacions 
també a l’àmbit i els currículums escolars. 
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El Govern aprova un model integral de gestió de 
subvencions i ajuts que integra l’ús dels mitjans 
electrònics en totes les fases del procediment  

 

 El nou model garantirà l’accés a la informació per part dels 
ciutadans, per tal de complir amb la Llei de transparència i bon 
govern 
 

 La creació de la plataforma Tramitador d’Ajuts i Subvencions 
(TAIS) permetrà realitzar la gestió i el control de la tramitació 
d’ajuts de forma integral durant tota la vida del procediment 
administratiu 

 

El Govern ha aprovat el Model integral de gestió de subvencions i ajuts que té 
com a objectiu incorporar l’ús dels mitjans electrònics en totes les fases del 
procediment administratiu d’atorgament de subvencions i ajuts de la 
Generalitat de Catalunya, així com facilitar el compliment de la Llei de 
transparència i bon govern. 
 
El nou model de gestió  implica la creació del Tramitador d’Ajuts i Subvencions 
(TAIS), una plataforma de tramitació electrònica integrada amb l’arquitectura 
d’aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya des d’on es 
realitzarà la gestió i el control de la tramitació d’ajuts de forma integral al llarg 
de tota la vida del procediment administratiu d’atorgament de subvencions. 
Aquesta plataforma permetrà interconnectar tota la informació pública en 
matèria de subvencions, la qual cosa resulta fonamental per respondre a les 
exigències de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
previstes per la llei de transparència. 
 
Amb aquest nou Model integral de subvencions i ajuts es podran vincular tots 
els aspectes relacionats amb el cicle de vida dels ajuts i subvencions, des de 
la concepció de les polítiques de subvenció, fins a la seva fiscalització i control 
econòmic, o l’avaluació de la seva eficàcia, tenint en compte també aspectes 
com la transparència, la interacció amb la ciutadania i la detecció i gestió del 
frau.  
 
El Model integral de subvencions i ajuts té la següent ’estructura funcional:  
 

 Tramitador d’Ajuts i Subvencions (TAIS): plataforma de tramitació 
electrònica integrada amb l’arquitectura d’aplicacions corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. Realitza la gestió integral del cicle de vida de 
les subvencions. 
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 Dades de Tramitació: Repositori que consolida el conjunt de dades 
procedents del tramitador amb aquelles procedents d’altres fonts. 

 

 Gestió de Convocatòries: Repositori d’informació centralitzada de les 
dades de tramitació de les convocatòries de subvencions realitzades. 

 

 Business Intelligence: Sistema d’explotació de dades que consolidarà 
informació sobre beneficiaris, subvencions i convocatòries, expedients i 
altres. Incorporarà també dades obtingudes de fonts externes. Inclourà, 
entre d’altres funcionalitats, informes predefinits i un quadre de 
comandament. L’objectiu de la plataforma de Business Intelligence serà 
obtenir indicadors relacionats amb les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya, realitzar anàlisis estadístiques, permetre obtenir quadres de 
comandament, segmentar la informació segons territoris i organitzar la 
informació segons les necessitats dels usuaris. 

 

 Canal multidispositiu que implementarà una solució eficient i intuïtiva 
per al ciutadà sobre les subvencions i ajuts existents, amb informació 
integrada i actualitzada, personalització en funció del perfil, serveis 
d’ajuda i suport a la cerca de subvencions, entre d’altres prestacions i 
funcionalitats.  

 

 Gestió del frau: Sistema d’explotació de dades històriques dels 
beneficiaris, tant des de fonts internes com externes, així com dels 
diferents tramitadors i del sistema de justificació, per detectar patrons 
de frau i contribuir a guiar els sistemes i recursos destinats al control. 
Aquesta funcionalitat ha de permetre informar els sistemes tramitadors 
de quin és el perfil de risc i la probabilitat de frau per adaptar les 
mesures de prevenció i detecció. 

 
Per tal de garantir l’efectivitat del nou sistema s’ha creat un Comitè Director 
del Tramitador d’Ajuts i Subvencions amb la funció de supervisar l’aplicació 
corporativa del TAIS, identificar i aprovar àrees de millora i proposar les seves 
adequacions d’acord amb l’evolució del Model integral de gestió de 
subvencions i ajuts.  
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El Govern acorda presentar a Europa la Finestra Única 
Empresarial, com a “bona pràctica” per millorar la 
competitivitat de les pimes  

 

 El Govern ha aprovat la participació de Catalunya en el projecte 
europeu INTERREG EUROPA - PURE COSMOS, una iniciativa que 
s’articula a nivell local i regional, amb l’objectiu d’identificar bones 
pràctiques que permetin la millora de la competitivitat de les pimes 
a Europa 

 

 En el marc d’aquest projecte europeu, la Generalitat presentarà la 
Finestreta Única Empresarial (FUE), una iniciativa que el Govern 
català impulsa des de 2011 orientada a simplificar els tràmits 
administratius que afecten a les petites i mitjanes empreses, 
apostant per la via telemàtica i la interoperabilitat entre 
administracions, amb la voluntat d’oferir un canal únic i àgil de 
relació dels empresaris i autònoms amb les administracions  

 

El Govern ha aprovat avui la participació de Catalunya en el projecte europeu 
INTERREG EUROPA - PURE COSMOS, una iniciativa impulsada amb 
l’objectiu d’identificar bones pràctiques que permetin la millora de la 
competitivitat de les pimes a Europa. La Generalitat —a través del 
Departament d’Empresa i Coneixement— hi participa conjuntament amb 7 
entitats municipals i regionals de diversos països de la Unió Europea.  
 
En el marc d’aquest projecte europeu, la Generalitat presentarà la Finestreta 
Única Empresarial (FUE), una iniciativa que el Govern català impulsa des de 
2011 orientada a simplificar els tràmits administratius que afecten a les petites 
i mitjanes empreses, apostant per la via telemàtica i la interoperabilitat entre 
administracions, amb la voluntat d’oferir un canal únic i àgil de relació dels 
empresaris i autònoms amb les administracions.  
 
Context: el programa Interreg Europa 
 
El programa Interreg Europa ajuda a connectar les administracions públiques 
locals i regionals de tot Europa en trobades per tal de compartir les iniciatives i 
projectes destinats a desenvolupar i oferir millors polítiques d'inversió. 
 
Per tal de fer possible aquest intercanvi d’idees i experiències sobre les 
polítiques públiques, el programa dona suport financer als participants que 
vulguin impulsar accions destinades a: 
 

 Reforçar la recerca i la innovació;  

 Millorar de la competitivitat de les pimes; 
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 Suport al canvi cap a una economia baixa en carboni; 

 Protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient dels recursos. 
 
Específicament, el projecte Interreg Europa PURE COSMOS integra dos dels 
grans desafiaments que afronta la UE: d’una banda, la necessitat d'estimular i 
donar suport a les pimes, i de l’altra,  la necessitat de reduir les càrregues 
administratives. El projecte pretén millorar les polítiques regionals a través de 
nous projectes innovadors i de la millora de la governança, de manera que les 
diferents parts interessades acordin solucions comunes que permetin la 
millora de la competitivitat de les pimes:   
 

 aconseguint que el clima de negocis sigui transparent i fiable; 

 donant suport a les necessitats de les pimes, i 

 promovent la modernització dels serveis públics. 
 
Institucions i administracions participants en el projecte  
 
A més de Catalunya, aquest projecte està coparticipat per les següents 
institucions i administracions: l’Ajuntament de Gènova (IT) (líder del projecte); 
l’Ajuntament de Florència (IT); el Govern del Comtat de  Hajdú-Bihar (HU); el 
Banc de Desenvolupament de Saxònia-Anhalt (DE); l’Ajuntament Birmingham 
(UK); les autoritats locals de l’Agència de Desenvolupament de l'estat de 
Tessalònica (ANATOLIKI SA) (GR); i la Regió d’Ústí (CZ).  
 
Metodologia de treball 
 

1. Cada soci del projecte identifica una política a millorar i  organitza una 
trobada amb la participació d’experts de la resta de regions per poder 
avaluar el seu propi projecte i detectar accions de millora. 

2. Així mateix, cada soci ofereix a la resta els seus experts que, en cas de 
ser sol·licitats, ajudaran els altres a avaluar els seus plans d’Acció 
Regionals o Locals. 

3. Cada soci identifica bones pràctiques que millorin aquests plans, 
estudiant-los mitjançant visites al lloc on s’estan implantant i important-
los a través de tallers especials i incorporant-los en els Plans d'Acció 
Regionals o Locals. 

4. Hi ha un compromís d’implicar les pimes en els treballs. 
 
Objectius i aportacions de Catalunya al projecte  
 
Les línies de treball que la Generalitat té previst aportar al projecte van 
orientades als següents objectius: 
 

 Digital per defecte: el canal electrònic ha de ser el canal de 
comunicació per defecte entre empreses i Administració, d’aquesta 
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manera també s’aconseguirà que la comunicació entre les diferents 
unitats implicades sigui totalment electrònica.  

 Només una vegada: la interoperabilitat de dades entre l’Administració 
de la Generalitat i l’Administració local permetrà que l’empresari 
comuniqui tan sols una vegada i en un únic pas les dades relatives a la 
seva activitat. Aquesta comunicació ha de contenir tots els 
requeriments que necessiten els diferents organismes competents.  

 Incrementar els serveis a les empreses: es desenvoluparan 
solucions tecnològiques que permetin la comunicació massiva de 
dades de forma àgil i fàcil.  

 Ara obrir és més fàcil, els serveis de la FUE s’han de difondre entre el 
sector empresarial a través dels diferents canals de comunicació 
disponibles. 

 
Aquestes línies de treball, a banda de donar visibilitat al projecte de FUE a 
Europa, permetran implantar nous serveis i millorar els existents, assegurant 
l’estandardització dels processos en totes les administracions de forma que 
s’incrementarà la competitivitat de les pimes catalanes. 

 
 



 

 

Acords de Govern. 28.02.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

12 

El Govern destinarà 9,2 milions més als ajuts per a la 
incorporació de joves i als plans de millora de les 
explotacions agràries 

  

 Aquesta ampliació del pressupost permetrà aprovar totes les 
sol·licituds d’ajuts per a la incorporació de joves sol·licitades l’any 
2016, prop de 500, i els plans de millora de les explotacions 
agràries, uns 900 

  

El Govern de la Generalitat ha aprovat un increment de 9,2 milions d’euros del 
pressupost dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a 
la convocatòria de l’any 2016, la qual cosa permetrà aprovar la totalitat de les 
sol·licituds de l’ajut de primera instal·lació de joves i atendre tots els ajuts per 
a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries que compleixen 
amb les condicions previstes a la convocatòria. 

Amb aquesta ampliació es preveu resoldre un total de 499 primeres 
instal·lacions de joves agricultors, a les quals es destinen 14 milions d’euros 
de despesa pública total. I la línia d’ajut per a la millora de la competitivitat de 
les explotacions agràries compta, amb aquesta ampliació, amb 28 milions 
d’euros de despesa pública total, amb la qual cosa es podrà donar resposta a 
la totalitat d’expedients d’aquesta línia que han obtingut la puntuació mínima 
de 25 punts i compleixen amb les condicions per rebre l’ajut. En total, la 
previsió és donar suport al voltant de 900 emprenedors catalans per millorar la 
competitivitat de les explotacions agràries, mitjançant ajuts a inversions que 
incrementin la viabilitat de l’empresa, o promoguin l’ús de tecnologies 
agrícoles innovadores. 

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les 
explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització, i 
s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. 

La priorització dels ajuts a la incorporació de joves i a la millora de la 
competitivitat de les explotacions dins de les mesures previstes en el 
Contracte Global d’Explotació, que forma part del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR), és un dels compromisos del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb el sector. 

  

  



 

 

Acords de Govern. 28.02.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

 

Altres Acords de Govern 

Aprovades d’urgència les normes de planejament temporals per a Mollet 
del Vallès  

El Consell Executiu ha aprovat avui d’urgència unes Normes de planejament 
urbanístic de caràcter temporal per a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) per fer 
front a la situació creada degut a l’anul·lació del vigent Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) per una sentència del Tribunal Suprem de l’11 
de febrer de 2016. 

El fet que el POUM vigent hagi estat anul·lat comporta que el municipi s’hagi 
de regir per l’anterior, aprovat el 1982 i àmpliament superat per la realitat. 
D’aquesta manera, es podria donar el cas que s’hagués de paralitzar una 
activitat ubicada en uns terrenys que, a l’empara del POUM anul·lat, 
s’haguessin transformat en sòl urbà.  

Per evitar aquestes possibles conseqüències negatives, el Govern ha suspès 
la vigència del Pla de 1982 i de tot el seu planejament derivat. Així mateix, ha 
acordat tramitar urgentment unes Normes de planejament que ordenin el 
municipi fins que s’aprovi un nou POUM. 

 

Autoritzada la contractació del seguiment de la biodiversitat marina al 
Cap de Creus i a les Medes 

El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a realitzar 
despeses per contractar el servei de seguiment de la biodiversitat marina 
2017-2020 als espais protegits del Parc Natural de Cap de Creus i del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per un import de 456.029 
euros. El seguiment de la biodiversitat és una eina imprescindible per avaluar 
l'estat de conservació de les comunitats biològiques marines d'aquests parcs 
naturals i l'efecte o l’impacte que tenen les activitats humanes i el canvi 
climàtic.  

Gràcies a aquesta eina, es donarà compliment a l’article de la directiva 
hàbitats que estableix que cal informar la Comissió Europea sobre l'estat dels 
hàbitats d'interès comunitari als espais de la Xarxa Natura 2000 i on són 
objectes de conservació. En aquests espais en concret són objecte de 
conservació els hàbitats de coral·ligen, les praderies de posidònia i les coves 
submarines. 

El seguiment de la biodiversitat servirà per identificar aquelles activitats 
antròpiques que afecten negativament aquests hàbitats, o els diferents 
processos derivats del canvi climàtic, com l'aparició d'espècies invasores o el 
canvis en la fenologia de les espècies. Detectar-los permetrà determinar les 
mesures de gestió necessàries per evitar o minimitzar aquests impactes. 

En el cas de les Illes Medes, el seguiment és la peça clau per aplicar el 
sistema de gestió adaptativa que s'ha implementat a la zona. Es tracta d'un 
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espai amb molta pressió antròpica, pel gran nombre d'activitats que s'hi 
desenvolupen en una superfície molt petita. Hi destaca el busseig, que 
requereix un seguiment proper dels impactes que genera. Cal determinar-los 
anualment i reduir l'activitat a partir de quotes màximes d'usuaris, però també 
incrementar-la a les zones on no estigui posant en risc la recuperació o el bon 
estat de les comunitats biològiques marines.  

La recerca i el coneixement de l'espai, i del medi marí en general, s'inclou 
entre els objectius de la declaració d'aquests espais, i és una de les funcions 
de la protecció dels espais naturals, tant a Catalunya com a la resta del món. 
Els espais naturals protegits tenen vocació i obligació de ser laboratoris 
científics que permetin conèixer in situ el funcionament de la natura. 

 

Aprovades les despeses per auditar un projecte europeu de foment del 
sistema EMAS a les empreses i organitzacions 

El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a realitzar 
despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 
3.630 euros, per contractar el servei d’auditoria del projecte europeu Interreg 
Europe “EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy”, 
ENHANCE. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat és el líder del projecte, que pretén 
donar suport a les administracions públiques a l’hora d’identificar i 
implementar incentius perquè les organitzacions adoptin el sistema comunitari 
de gestió i auditoria ambientals EMAS com un instrument per a l’eficiència de 
recursos, en el marc de de la transició cap a una economia circular.   

Els altres socis són l’Instituto Andaluz de Tecnología (Espanya); la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamiento (Itàlia); el Federal 
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
(Àustria); l’Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estònia); i la Czech 
Environmental Information Agency of the Ministry of the Environment of the 
Czech Republic (República Txeca). Tots ells hauran d’intercanviar les millors 
pràctiques de suport a la implantació de l’EMAS. Aquestes pràctiques 
seleccionades s’hauran d’integrar en un pla d’acció per al foment d’aquest 
instrument entre les regions participants.  

El projecte ha estat aprovat durant la segona convocatòria del Programa de 
cooperació territorial INTERREG EUROPE 2014-2020 i té un pressupost total 
d’1,13 milions d’euros, cofinançats al 85% per la Unió Europea.  263.000 
euros els aportarà el Departament de Territori i Sostenibilitat. La durada 
prevista és de quatre anys.  

L’EMAS és una eina molt important per al desenvolupament de l’economia 
circular, ja que afavoreix que les organitzacions que la implanten siguin molt 
eficients en el consum i l’ús de recursos. 


